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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 
  
Συνεδρίαση 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1414/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 47ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μελέτη με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μίσκα 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

ΑΔΑ: 9ΠΒ97Λ7-Τ7Κ



 2 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄, 121) 

5. Της υπ’ αριθμ. 247153α/12-8-2019 (Β΄3181) Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή 

6. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

8. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

9. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

10. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

11. Του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού». 

 
 
Καθώς και:  
 

1. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους  
2021  (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) 

2. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για τη μελέτη (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) 

3. Την από 3/7/2019 προγραμματική σύμβαση. 
4. Το υπ’ αρ. 495168/16-06-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 

περί παράτασης του χρόνου ισχύος της προγραμματικής σύμβασης 
5. Το από 25-6-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 3/7/2019 

προγραμματικής σύμβασης. 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Στις υπ. αριθμ., 300/2020 και 301/2020 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι 
ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων οικονομικού έτους 2021 και στον Προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας έτους 2021 αντίστοιχα η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ»  
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Η 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού (ΑΒΥΥ) στο Στρατόπεδο “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ” είναι μια 
από τις αρχαιότερες μονάδες του Ελληνικού Στρατού. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1853 με την 
επωνυμία Κεντρική Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα, (Δήμος 
Ταύρου) εγκαταστάθηκε το 1934 όπου μέχρι τότε λειτουργούσε η Στρατιωτική Ιατρική Σχολή. 
 
Σκοπός της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ» στο Στρατόπεδο “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ” είναι η ανάγκη για την κατασκευή Νέου 
Κτηρίου Φαρμακευτικών Εργαστηρίων (ΦΕ), συνολικού εμβαδού 3.600m² περίπου, το οποίο θα 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή Φαρμακευτικού  υλικού συμπεριλαμβανομένων ενέσιμων 
προϊόντων. Το νέο κτήριο θα χωροθετηθεί έμπροσθεν του υφιστάμενου κτηρίου ΦΕ/Διοικητηρίου 
στη θέση, τριών (3) υπαρχόντων κτηρίων, τα οποία πρόκειται να κατεδαφιστούν και θα 
περιλαμβάνει κύριους και βοηθητικούς χώρους, τις Η/Μ  εγκαταστάσεις και τον απαιτούμενο 
Μηχανολογικό Εξοπλισμό για την  απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας όλων των    
προϊόντων του. Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου, καθώς 
και η κατασκευή Νέας Πύλης Εισόδου του Στρατοπέδου. 
Το κτιριολογικό πρόγραμμα, καθώς και οι απαιτήσεις- παραδοχές για την εκπόνηση της μελέτης, 
αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της προκήρυξης. 
 
 
 
Η μελέτη που θα εκπονηθεί περιλαμβάνει:  
• Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής & Τεύχη Δημοπράτησης   
• Στατική Μελέτη Εφαρμογής & Τεύχη Δημοπράτησης   
• Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων    
• Γεωτεχνική Μελέτη & Έρευνα   
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων   
 
 
Η μελέτη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.170) και ο 
προϋπολογισμός της ανέρχεται, σύμφωνα με τη προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, στο ποσό των 
590.002,16€, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες και ο Φ.Π.Α.  που 
αναλογεί. 
 
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
υπογράφηκε την 3/07/2019, με χρονική διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες και δυνατότητα 
παράτασης της χρονικής διάρκειάς της μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με έγγραφη συμφωνία των 
συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.  
 
Η Δημοπρασία διεξήχθη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής μέσω ΕΣΗΔΗΣ με 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 28-5-2020 και με ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 3-6-2020 . 
Μετά από την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών, υποβλήθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας έχει διακοπεί προσωρινά καθώς έχει υποβληθεί 
Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Η διαγωνιστική 
διαδικασία θα συνεχιστεί μετά από την έκδοση της Απόφασης της Α.Ε.Π.Π. σε συμμόρφωση με τις 
επιταγές της. 
 
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με το υπ’ αρ. 495168/16-06-2021 έγγραφο 
αίτημά της ζήτησε την παράταση της χρονικής ισχύος της προγραμματικής σύμβασης καθώς η 
διαγωνιστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.  
 
Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 3/7/2019 Προγραμματικής Σύμβασης με το από 25-
6-2021 πρακτικό της εισηγείται να δοθεί χρονική παράταση  κατά δύο (2) έτη στην από 3/7/2019 
Προγραμματική Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ», ήτοι μέχρι 3/7/2023, ώστε μετά την έκδοση της απόφασης της 
ΑΕΠΠ, να υπάρχει ικανό χρονικό διάστημα για την κατακύρωση, την εκπόνηση και την παραλαβή 
της μελέτης. 
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Μετά τα παραπάνω  
 

Εισηγούμαστε 
 

Την Έγκριση των όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της από 3/7/2019 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 
ΑΒΥΥ», που τροποποιεί το άρθρο 5 καθώς και την παράταση αυτής η οποία λήγει την 
3/7/2021, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 3/7/2023, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 3/7/2019 Προγραμματική Σύμβαση  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την έγκριση των όρων του σχεδίου της τροποποίησης-παράτασης της από 3/7/2019 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ», που 
τροποποιεί το άρθρο 5 καθώς και την παράταση αυτής η οποία λήγει την 3/7/2021, ούτως ώστε 
αυτή να λήγει την 3/7/2023, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί:  
 
 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα …………………………………………….., ημέρα ………………. οι  παρακάτω 

συμβαλλόμενοι : 

 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. B΄ βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, 
Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γεώργιο Πατούλη 

2. Το Υπουργείο Ενικής Άμυνας , που εδρεύει στην οδό Λ. Μεσογείων 227-231  στην Αθήνα , όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή. 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 

12. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τη  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

14. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄, 121) 

16. Της υπ’ αριθμ. 247153α/12-8-2019 (Β΄3181) Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή 

17. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

18. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

19. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις. 

20. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

21. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

22. Του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού». 

 
 
Καθώς και:  
 

6. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους  
2021  (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ) 

7. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο 
πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για τη μελέτη (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) 

8. Την από 3/7/2019 προγραμματική σύμβαση. 
9. Το υπ’ αρ. 495168/ 16-06-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 

περί παράτασης του χρόνου ισχύος της προγραμματικής σύμβασης 
10. Το από 25-6-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 3/7/2019 

προγραμματικής σύμβασης. 
11. Την υπ’ αρ.              Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την 

έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας. 
12. Την από          Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας  για την έγκριση των ειδικότερων 

όρων της παρούσας.  
13. Την υπ’ αρ.         πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ο.Τ.Α Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 
 

 

Συμφωνούν από κοινού: 
 

 
Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ως εξής:  

 

Από: 

« Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι 

τέσσερεις (24) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των 

συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7.» 

 

Σε: 

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι 

τέσσερεις (24) μήνες. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των 

συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 » 

 

Β) Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 3/7/2019 Προγραμματικής Σύμβασης κατά δύο (2) έτη, 

ήτοι έως την 3/7/2023, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΔΑ: 9ΠΒ97Λ7-Τ7Κ
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από 3/7/2019 προγραμματική σύμβαση. 

 

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε σε 

τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ 
 
 
 
 
 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ 
 

ΑΔΑ: 9ΠΒ97Λ7-Τ7Κ
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Χρονοδιάγραμμα Τροποποίησης-Παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ" 

ΜΗΝΕΣ 1-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Ωρίμανση - Φάκελος 
τευχών 

δημοπράτησης 

  

                                                

Έγκριση όρων - 
δημοσίευση 
διακήρυξης 

                                                

Διαγωνισμός - 
εκδίκαση ενστάσεων 

                                                

Κατακύρωση - 
Υπογραφή σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης   

                                                

Εκπόνηση μελέτης-
Υποβολή - Έγκριση - 

Διορθώσεις  
                                      

Οριστική παραλαβή                                                   

Έγκριση πρωτοκόλου 
Οριστικής παραλαβής 

                                                  

 
 
 
 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 3/7/2019 Προγραμματική Σύμβαση  
 
 

ΑΔΑ: 9ΠΒ97Λ7-Τ7Κ
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Πως είναι 
δυνατόν η Περιφέρεια να χρηματοδοτεί έργα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο βέβαια ξοδεύει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για 
εξοπλισμούς στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας προς το ΝΑΤΟ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς που συμμετέχει.». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΠΒ97Λ7-Τ7Κ
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